ДО
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
ГР. К Ъ Р Д Ж А Л И

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА
от д-р инж. ХАСАН АЗИС – КМЕТ НА ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ
ОТНОСНО: Обсъждане и приемане на окончателен уточнен
план на Бюджета за 2021 година на Община Кърджали.
Уважаеми г-н Председател на Общински съвет Кърджали,
Уважаеми общински съветници,
Общински съвет Кърджали с Решение №38 от 26.02.2021г. на
Протокол №2 утвърди начален план на Бюджета за 2021г. на Община
Кърджали в размер на 75 700 000лв.
Към 31.12.2021г. са отразени служебни актуализации за + 18 089 827
лв. с писма на Министерство на финансите,както следва:
-Субсидии за превоз на пътници по нерентабилни линии във
вътрешноградският транспорт и транспорта в планински и други райони1827694лв.;
-Компенсации за транспорт на деца и ученици по чл.283,ал.2 от
Закона за предучилищното и училищното образование- 1 319 099лв. ;
-Компенсации за пътувания с вътрешноградският транспорт и
междуселищния автомобилен транспорт- 1 197 099лв. ;

-Компенсации за превоз на служители,ползващи право на безплатно
пътуване при изпълнение на служебните си задължения в съответствие със
Закона на МВР – 115975лв. ;
-Средства за доставка на хляб и основни хранителни продукти за
2021г. в планински и малки селища с население до 500 жители – 31 886лв.
-Средства за функция ”Образование” /по национални програми, за
безплатни учебници, оптимизация на вътрешната структура , стипендии, за
уязвими групи, корекция в натурални показатели/- 2 347 500лв.
-Средства за функция”Общи държавни служби” /средства за
покриване на разходите за обслужването от банките на операциите на
бюджетните организации по събирането на приходи чрез картови
плащания/- 5 683 лв.
-Средства за функция”Култура и спорт”- 528 326лв. /в т.ч. 350 000лв.
консервация „Перперикон”, 100 000лв. консервация крепост Вишеград и
38963лв. за Регионална библиотека/.
-Средства за присъдени издръжки и пътни на правоимащи болни –
42024лв.
-Средства за компенсация на намалението на приходи от данък върху
таксиметровия превоз – 9 588лв.
- Средства по ПМС 326/2021г. за разходи за изпълнение на мерки във
връзка с Ковид 19 – 1 077 945 лв.
- Намаление на средствата във функция „Здравеопазване” - /-/ 30
848лв.
- Трансфер от ПУДООС – 7 352лв.
- Трансфер от АСП по програма „Лична помощ” – 3 579 059лв.
- Трансфер от МТСП – 155 863лв.
- Трансфер за провеждане на избори – 1 975 526лв.
- Трансфер за текущи ремонти – 363 165лв.
- Трансфер за Регионална библиотека – 26 254лв.
- Трансфер от РИОСВ – 3 381 774лв.
- Трансфери за функция „Образование” – 128 863лв.
В резултат на тези нанесени корекции уточненият план на Бюджета
към 31.12.2021г. е 93 789 827 лв.
На основание чл.21, ал.1,т.6 от ЗМСМА и чл.124,ал.2 от Закона за
публичните финанси, чл.29,ал.2 от Наредбата за условията и реда за
съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите
три години и за съставяне ,приемане,изпълнение и отчитане бюджета на
община Кърджали и във връзка с отразяване на всички трансфери,целеви
средства и субсидии от отраслеви министерства и ведомства ,ви предлагам
следните проекторешения:

1.Приема уточнен план по приходната част на Бюджет 2021г.в
размер 93 789 827 лв.;
2. Приема уточнен план по разходната част на Бюджет 2021г. в
размер 93 789 827 лв.;
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